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Abstrakt 

Diplomová práce zpracovává řešení polyfunkčního objektu, který je součástí návrhu přeměny 

průmyslového areálu v obytnou zónu s doplňujícími funkcemi obchodů a sluţeb včetně 

vytvoření zón pro relaxaci a odpočinek zastoupených v podobě rozsáhlých střešních teras. 

Práce je dělena dle aktuálně platné legislativy a provedena v rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby.  

  

Klíčová slova 
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Abstract 

Dissertation on multifunctional building which is a part of a project which is about a 

transformation of an industrial district into a residental district with an additional function of 

shops and services including relaxation zone which is planned on the roof terrace. The 

dissertation is divided according to the legislation and made in the extent of the 

documentation of the building.  
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dissertation, multifunctional building, roof terrace, collective garage  
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Úvod 

 Předloţená diplomová práce zpracovává řešení polyfunkčního objektu, který je 

součástí návrhu přeměny původního průmyslového areálu v obytnou zónu s rozšiřující 

funkcí obchodů a sluţeb. Hlavním obsahem práce je uspořádání vybraných 

dominantních funkcí objektu, tedy prostory pro trvalé bydlení, nájemní jednotky pro 

obchod a sluţby a plochy pro hromadné parkování do jednoho logického celku. Pro 

zvýšení komfortu bydlení byla na části objektu navrţena rozsáhlá střešní terasa 

s vegetačními prvky. Navrţený objekt následně nabídl velké mnoţství zajímavých 

stavebních detailů. 

Práce si klade za cíl vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby dle 

současně platné legislativy, včetně posouzení objektu z hlediska stavební fyziky a 

poţární bezpečnosti staveb. 
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A Průvodní zpráva 

 
A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Polyfunkční objekt 

b) místo stavby  

 Brno-Komárov, Svatopetrská 20 

 Katastrální území: 611026 

 Parcela číslo 1221/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

Bc. Jakub Dvořák. Hybešova 178, 664 17 Tetčice 

b) – 

c) – 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno,  příjmení adresa sídla 

Bc. Jakub Dvořák, Hybešova 178, 664 17 Tetčice 

b) jméno  a  příjmení hlavního projektanta  

Bc. Jakub Dvořák 

c) jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  

– 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a)  Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichţ základě byla stavba 

povolena 

Vzhledem k povaze a účelu projektu (Diplomová práce) nebyla ţádná 

rozhodnutí ani závazná stanoviska vydána. 

 

b)  základní  informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 

jejímţ základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 

stavby: 

  Architektonická studie, Bc. Jakub Dvořák, 2015 

 

d) další podklady. 

Bez dalších podkladů. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území, 

Nově budovaný areál, jehoţ je stavba součástí, bude realizován na 

parcele číslo 1221/1, jen vzniká sdruţením jednotlivých parcel v rámci areálu. 

Čísla sloučených parcel dle KN: 1217, 1218, 1219, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 

1222, 1223, 1224. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 

  Na území se nevztahují ţádná další opatření ani zvláštní poţadavky. 

d) údaje o odtokových poměrech. 

Vzhledem k charakteru území (zastavěná plocha se skladovací funkcí) a 

zachování hlavních linií konstrukcí nedojde v rámci řešeného území ke změnám 

odtokových poměrů. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Realizovaná stavba je v souladu s aktuální územně plánovací 

dokumentací, která upravuje výstavbu v řešené lokalitě 

f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

  



6 

Vzhledem k povaze a účelu projektu (Diplomová práce) se tento bod 

neřeší 

f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území, 

  Obecné poţadavky na území byly dodrţeny 

g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů, 

Vzhledem k povaze a účelu projektu (Diplomová práce) se tento bod 

neřeší 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

  Stavba nevyţaduje ţádné výjimky ani úlevová řešení 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

  Objekt nevyţaduje ţádné související ani podmiňující investice 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

 nemovitostí). 

Parcela č. 122/1 (sdruţení parcel č. 1217, 1218, 1219, 1221/1, 1221/2, 

1221/3, 1222, 1223, 1224). 

V průběhu výstavby dále dojde k ovlivnění či omezení prostoru na 

parcelách: 1323, 1321/2, 1543, 1225/15, 1225/17, 1225/13, 1022, 983 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

  Nová stavba 

b) účel uţívání stavby, 

Polyfunkční objekt (Trvalé bydlení, obchod, sluţby, kancelářské 

prostory, parkování) 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

  Trvalá stavba 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní 

 památka apod.), 

  Na stavbu se nevztahují ţádné ochranné poţadavky 

e) údaje o dodrţení technických poţadavků  na stavby a obecných 

 technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, 

Bezbariérové uţívání stavby se uvaţuje pouze pro uliční parter, nájemní 

jednotky. Pro tyto prostory jsou nařízení a vyhlášky splněny 

 

f) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících 
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z jiných právních předpisů^2), 

Veškeré poţadavky vyplývajících z předpisů vztahujících se k dané 

stavbě byly splněny a dodrţeno 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

  Stavba nevyţaduje ţádné výjimky ani úlevové řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná  plocha,  

počet  funkčních  jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelů / pracovníků apod.), 

  Zastavěná plocha:    7 789m
2
 

  Obestavěný prostor:    54 436m
3
 

  Podlahová plocha    22 778m
2
 

  Počet bytových jednotek:   66 

  Počet projektovaných osob v bytech: 218 

  Počet nájemních jednotek:   11 

  Počet parkovacích míst:   115 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

  Spotřeba el. energie:    540 000kWh/rok 

  Spotřeba vody:    12 000m
3
/rok 

  Nakládání s dešťovou vodou:   Zasakováno, s přepadem  

do dešťové kanalizace 

  Odpady:     Komunální z provozu 

        domácností 

  Třída energetické náročnosti:   B, Úsporná 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

  03/2016    Předpokládané zahájení demolice  

stávajících objektů 

  06/2016    Předpokládané zahájení stavby 

  09/2017    Předpokládané dokončení výstavby 

k) orientační náklady stavby. 

  340.000.000,- Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  SO01 – Polyfunkční objekt 

  SO07 – Komunikace a parkovací stání 

  SO08 – Chodníky  

  SO09 – Retenční nádrţe 

  SO10 – Přípojka vodovodu 

  SO11 – Přípojka elektro 

  SO12 – Přípojka kanalizace 

  SO13 – Přípojka plynu 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází v Brně-Komárově, jenţ je charakterizován 

rovinatým terén. Řešená stavba je součástí výstavby nového areálu, jenţ vzniká 

demolicí současných objektů areálu skladů a dílen. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

  Vrt GF P082712, 1993 

  Hloubka hornin/petrografický popis: 

 0,0-1,5  naváţka 

 1,5-2,7  hlína jílovitá, černohnědá 

 2,7-3,7  hlína písčitá, povodňová 

 3,7-4,8  hlína písčitá, černohnědá 

 4,8-5,3  štěrk hlinito-písčitý, valouny do 10cm 

 5,3-6,0  štěrk písčitý, hrubozrnný, valouny do 10cm 

 6,0-9,0  štěrk písˇřitý, šedohnědý, valouny do 8cm 

 9,0-10,5 jíl zelenošedý, plastický 

 HPV naraţená 5,9m, ustálená 5,6m 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V blízkosti řešeného území se nenachází ţádná ochranná pásma ani 

bezpečnostní pásma většího významu 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Část pozemku se nachází v záplavovém území řeky Svratky. Záplavové 

území nezasahuje do půdorysu řešené stavby. Poddolované území se v lokalitě 

nenachází. 

 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Navrhovaný polyfunkční objekt nahrazuje původní skladovací a výrobní 

areál a svým pojetím působí jako odlehčení a zkvalitnění okolí stavby. 

Vzhledem k zachování původních linií tvořících překáţky v odtoku sráţkových 

vod, nebude mít stavba na odtokové poměry ţádný zásadní význam. 

f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  V původním areálu se nenachází ţádná zeleň. 

g)  poţadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Navrhovaná stavba nahrazuje objekty původního areálu skladů a 

průmyslu. K záborů pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa 

nedochází. 

h)  územně technické  podmínky  (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Navrţené dopravní řešení areálu, jehoţ je navrhovaný objekt součástí, 

zachovává stávající způsob napojení na dopravní infrastrukturu. Navrţené řešení 

technické infrastruktury neklade poţadavky na změnu současných kapacit 

stávajících veřejných sítí. 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Zahájení stavebních prací bude realizováno po odstranění současných 

objektů a případné dekontaminaci podloţí, jenţ mohlo být způsobeno původním 

provozem a vyuţíváním areálu. O provedení výše zmíněných prací bude 

rozhodnuto a základě jednotlivých odborných posouzení. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Typ stavby:     Polyfunkční objekt 

 Trvalé bydlení, obchod, sluţby, kancelářské prostory, parkování 

Zastavěná plocha:    7 789m
2
 

  Obestavěný prostor:    54 436m
3
 

  Podlahová plocha    22 778m
2
 

  Počet bytových jednotek:   66 

  Počet projektovaných osob v bytech: 218 

  Počet nájemních jednotek:   11 

  Počet parkovacích míst:   115 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navrţený objekt je součástí navrhované přestavby areálu v Brně-

Komárově, jenţ slouţil ke skladování a drobnému podnikání. Jako okolní 

zástavba převaţují bytové domy o třech nadzemních podlaţích, převáţně se 

sedlovou střechou. Druhým významným typem okolní zástavby jsou smíšené 

stavby pro průmysl a komerční vyuţití.  

Pro dodrţení územně regulačních předpisů bylo nutné dodrţet počet čtyř 

nadzemních podlaţí. 

V rámci celkové kompozice areálu tvoří hmota navrţeného objektu 

dominantní stavbu. Je umístěna v jeho jiţní části, odkud taky celý areál uzavírá. 

b)architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Navrhovaný pětipodlaţní polyfunkční objekt sdruţuje tři hlavní funkce: 

trvalé bydlení, parkování v hromadných garáţích a v uličním parteru prostory 

nájemních jednotek.  

Celý objekt svým tvarem kopíruje hranici pozemku, jenţ mu dává tvar 

lichoběţníku, který je zachován v suterénu a prvním nadzemním podlaţí. Druhé 

aţ čtvrté nadzemní podlaţí poté zvyšuje východní, severní a západní část 

objektu, který tak v těchto podlaţích vytváří tvar písmene C. Otevření takto 

získaného soukromého prostoru k jihu umoţňuje přístup světla k jednotlivým 
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bytům a zpříjemňuje pobyt na terase, která je realizována v uvolněném prostoru 

na střeše prvního nadzemního a slouţí výhradně obyvatelům objektu. 

Nosný systém zvýšené obytné části tvoří ţelezobetonové monolitické 

stěny, pravidelně ztuţeny schodišťovým jádrem, doplněné o ţelezobetonové 

monolitické stropní desky. Přízemní část objektu je tvořena sloupovým 

systémem v rastru 8,1x8,1m s hřibovými stropními deskami, Výplňové 

obvodové zdivo obytné části objektu je navrţeno z broušených keramických 

tvárnic. Celý obvodový plášť je doplněn o kompaktní zateplovací systém. 

V přízemním parteru tvoří obvodový plášť prosklená fasáda na celou výšku 

patra. Jednotlivé vstupy jsou shodně ustoupeny do hmoty objektu a tvoří tak 

přirozené závětří. Pro návaznost na prosklené fasády byly stěny vstupů navrţeny 

jako provětrávaná fasáda. 

Pro objekt byla zvolena bílá fasádní silikonová omítka. Výrazný prvek 

fasády tvoří pravidelný rast rozměrných oken, jejichţ rámy jsou opatřeny 

hliníkovými kryty, které jim dodávají jasně definovatelný vzhled. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz v objektu je řešen způsobem, aby se ovlivnění jednotlivých 

funkčních částí minimalizovalo. Nájemní jednotky mají vlastní vstup 

z veřejných komunikací přímo do prodejní jednotky. Vstupy do obytných 

prostor jsou navrţeny vţdy pro 6 aţ 9 bytových jednotek samostatně. Vstup ke 

schodištím a do nájemních jednotek z prostoru hromadných garáţí je zajištěn 

také jednotlivě. 

Technologie výroby není řešena. V objektu se nenachází výroba. 

 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Bezbariérové uţívání stavby je navrţeno pouze pro klienty nájemních 

jednotek situovaných v uličním parteru. Dané prostory tak daným parametrům 

vyhoví. 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

Stavba je navrţena dle aktuálně platných norem a zákonů. Pro bezpečné 

uţívání stavby není nutné zřizovat zvláštní prvky ochrany ani zavádět provozní 

řády upravující uţívání stavby v souvislosti s jejím předpokládaným uţíváním. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 



12 

a) stavební řešení, 

Stavba svým návrhem a zpracováním neklade na konstrukce ţádné 

zvláštní poţadavky. Vzhledem k lokalitě, kde je stavba umístěna, je však 

z důvodu moţnosti zvýšení hladiny spodní vody dbát na bezchybné provádění 

základových konstrukcí se sdruţenou hydroizolační funkcí. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Navrţená stavba vyuţívá ţelezobetonového monolitického systému 

nosných příčných stěn o převaţující tloušťce 300mm, jenţ jsou střídavě ztuţeny 

schodišťovými jádry. Vodorovné nosné konstrukce pak tvoří ţelezobetonové 

monolitické desky o základní tloušťce 250mm. Suterény a první nadzemní 

podlaţí v prostorech hromadných garáţí tvoří nosnou konstrukci ţelezobetonové 

monolitické sloupy s průřezem 400x700mm se zaoblením uţších stran. Rastr 

sloupů byl navrţen v rozměru 8,1x8,1m. Vodorovné nosné konstrukce v této 

části tvoří ţelezobetonové monolitické desky o základní tloušťce 250mm, jenţ 

jsou v oblasti podepření doplněny o hlavice 4x4m a tloušťce 200mm. Stropní 

deska 1NP v prostoru garáţí je na části zesílena o 100mm na tloušťku 350mm 

z důvodu zvýšeného zatíţení od prvků intenzivní zelené střechy v dané části 

terasy.  

Základové konstrukce objektu tvoří ţelezobetonová monolitická deska o 

základní tloušťce 500mm se sdruţenou hydroizolační funkcí, tzv. „bílá vana“. 

Základová deska je pod sloupy zesílena. 

Výplňové zdivo monolitického skeletu tvoří keramické broušené tvárnice 

o tloušťce 300mm. Obvodové stěny jsou doplněny o kontaktní zateplovací 

systém s izolantem z expandovaného polystyrénu a silikonovou finální vrstvou. 

Tloušťka izolantu je v částech s keramickými tvárnice 120mm, v kontaktu 

s ţelezobetonem potom 160mm, aby byly zajištěny dostatečné tepelně-technické 

parametry obvodových konstrukcí. Obvodové konstrukce v přízemní části 

objektu tvoří prosklená fasáda, jenţ je navrţena z hliníkových fasádních profilů. 

Střešní konstrukce jsou na objektu navrţeny dvojího typu. Nad 

hromadnými garáţemi je zvolena nezateplená skladba střešního pláště se 

spádovou vrstvou z cementového potěru a hydroizolací z dvojitých asfaltových 

pásů. Prostor této střechy je vyuţit jako terasa s vegetačními prvky. Střecha nad 

obytnou částí je zateplena expandovaným polystyrenem. Spádovou vrstvu tvoří 

Spádové klíny se shodného materiálu, Hydroizolační funkci zajišťuje TPO folie. 

Celá skladba této střechy je zajištěna přitěţovací vrstvou z praného kameniva. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Mechanická odolnost a stabilita je ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

O technických poţadavcích na stavby výše popsanými konstrukcemi zajištěna. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení, 

 Vytápění: 

Vytápění objektu je řešeno jako ústřední, pro kaţdý funkční celek 

(bytové jednotky a prodejní prostory mezi schodišťovými jádry) zvlášť. Ohřev 

topné vody zajišťuje soustava plynových kotlů v technické místnosti umístěné 

v suterénu objektu. Rozvody jsou realizovány v měděných trubkách, jenţ jsou 

vedeny v instalačních šachtách a následně v podlaze. 

 Vnitřní vodovod: 

Ohřev teplé vody je sdruţen s plynovými kotli pro ústřední topení. 

Rozvody jsou k jednotlivým odběrným místům. V domě zajištěny potrubím 

z PPR, vedenými v instalačních šachtách a následně v SDK příčkách. 

 Vnitřní kanalizace: 

Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na splaškové potrubí 

vedené v instalačních šachtách objektu. Potrubí vnitřní kanalizace bude 

provedeno z PPHT. Potrubí vnitřní kanalizace vedené v prostorách nájemních 

jednotek (podhled i šachta) bude provedeno z trubek se zvýšenou akustickou 

izolací. 

 Větrání: 

Větrání prostor koupelen, záchodů a skladů je řešeno jako nucené. 

Větrání ostatních prostor bytu budou zajištěny přirozeně za pomoci otvíravých 

částí výplní otvorů. Větrání sklepních prostor objektu bude zajištěno nuceně 

systémem VZT. 

Nouzové poţární větrání únikových cest, schodišť je nucené, přetlakové. 

Kaţdé schodiště je vybaveno vlastním přívodem, vzduchotechnickou jednotkou 

a záloţním bateriovým zdrojem elektrické energie. 

 Doplňkové hasící zařízení 

  DHZ je umístěno v prostorách hromadných garáţí. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 - Soustavy kotlů ústředního vytápění s napojením na ohřev TUV 

- Jednotky VZT v kapacitách a počtu dle projektu technologií (není součástí 

diplomové práce 
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- Systémy a zařízení pro DHZ 

- Akumulátory záloţní dodávku elektrické energie vybraným systémům objektu 

 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

 Viz Sloţka č.5, Poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

Objekt je z hlediska poţadavků na poţární bezpečnost staveb vyhovující. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

 Viz Sloţka č.6, Posouzení stavební fyziky objektu 

Kritéria pro tepelně technické posouzení vycházejí ze zákona 

406/2000 Sb. s odkazem na příslušné normy jsou součástí posouzení objektu. 

Objekt je z hlediska tepelně-technických vlastností konstrukcí 

vyhovující. 

 

b) energetická náročnost stavby, 

Posouzení energetické náročnosti stavby bylo pro potřeby diplomové 

práce omezeno pouze na stanovení průměrného součinitele prostupu tepla 

obálkou budovy. Výpočtem dle platné legislativy byl objekt zařazen do 

kategorie B, Úporný. 

c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií. 

  Systémy navrţené v objektu nevyuţívají alternativní zdroje energie. 

 

B.2.10   Hygienické  poţadavky  na  stavby,  poţadavky  na  pracovní  a 

komunální prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování  vodou,  

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Větrání prostor koupelen, záchodů a skladů je řešeno jako nucené. 

Větrání ostatních prostor bytu, pobytové místnosti, je zajištěno přirozeně za 
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pomoci otvíravých částí výplní otvorů. Větrání sklepních prostor objektu a 

nájemních jednotek bude zajištěno nuceně systémem VZT. 

Vytápění objektu zajišťuje ústřední vytápění. Veškeré místnosti jsou 

vytápěny podlahovými konvektory umístěnými v podlaze u otvorových výplní. 

V koupelně je navíc instalován trubkový registr. Nájemní jednotky jsou shodně 

vytápěny podlahovými konvektory umístěnými po celé délce prosklené fasády. 

Dle potřeby bude pro nájemní jednotky navrţeno vytápění systémem VZT. 

Dostatečné přirozené osvětlení pobytových místností je zajištěno 

rozměrnými okny v obvodovém plášti objektu. Okna jsou vybavena stínícími 

prvky, venkovními ţaluziemi, pro zajištění tepelné stability v letním období. 

Osvětlení nájemních jednotek zajišťuje konstrukce prosklené fasády. 

Komunikační prostory v objektu předpokládají kombinované osvětlení. 

Osvětlení schodišť, alespoň ve vyšších patrech zajišťuje světlík nad 

schodišťovým prostorem. 

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řádu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí, 

V podloţí se dle mapy radonového indexu uvaţuje nízký radonový index. 

K eliminaci pronikání radonu z podloţí do pobytových prostor objektu postačí 

větrání sklepních prostor. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

  Není řešeno 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

  Není řešeno 

d) ochrana před hlukem, 

Dostatečnou ochranu před vnějším hlukem zajišťují obvodové 

konstrukce objektu 

e) protipovodňová opatření. 

  Protipovodňová opatření nejsou pro daný objekt navrţena 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
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Napojovací místa technické infrastruktury jsou zakresleny v příslušném 

situačním výkrese. Pro připojení objektu na veřejný vodovod se předpokládá 

vybudování vodoměrné šachty. Umístění elektroměrné skříně včetně hlavního 

jističe a plynoměru a HUP je navrţeno do jihozápadního rohu objektu vedle 

vstupu. Ve zvoleném prostoru je nutné zajistit dostatečné větrání. Elektroměr i 

plynoměr splňuje poţadavek na přístup z veřejného prostranství. Napojení na 

stokovou síť je řešeno z hlavní vstupní šachty, do které je zaústěna vnitřní 

kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrţe a zasakovány. Prostor 

retenční nádrţe bude vybaven bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. 

Provedení napojení jednotlivých sítí předpokládá dodatečné úpravy 

v koordinaci s návrhem společných tras pro jednotlivé objekty areálu.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

  Dimenze jednotlivých přípojek nebyly stanoveny 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení, 

Pro navrhovaný objekt je hlavním parametrem dopravního řešení 

zajištění plynulého vjezdu a výjezdu do prostoru hromadných garáţí. Vjezd do 

objektu je navrţen z vnitřních komunikací areálu přes vjezd v 1NP objektu. 

Napojení parkovacích ploch v 1PP objektu je realizováno za pomoci vnitřní 

rampy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

  Napojení areálu na stávající dopravní infrastrukturu bude realizováno jiţ 

existující komunikací v a areálu, jen6 současně propojuje ulici Svatopetrskou a 

Komárovskou. V severní části bude areál doplněn o nově zbudovaný vjezd. 

 

c) doprava v klidu, 

Parkování pro obyvatele domu a zaměstnance nájemních jednotek je 

zajištěno kapacitou hromadných garáţí. Pro návštěvy je v prostorách areálu 

v blízkosti objektu navrţeno 10 parkovacích míst, včetně stání vyhrazených pro 

ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

  Chodníky jsou v areálu realizovány v plochách přiléhajících k objektu. 

  Cyklistické stezky nejsou navrţeny. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy reprezentují vyrovnání povrchů opatřených vegetací po 

demoliční a stavební činnosti. 

b) pouţité vegetační prvky, 

V areálu jsou navrţeny rozsáhlé parkové úpravy s dostatečnou mírou 

zelených ploch a vzrostlé zeleně. Vegetační prvky jsou vyuţity i při realizaci 

teras na střeše nad hromadnými garáţemi, jenţ počítá s extenzivní i intenzivní 

vegetací včetně vzrostlé zeleně. 

c) biotechnická opatření. 

  V areálu nejsou řešena ţádná biotechnická opatření 

 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba svým provoze nebude nijak negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší, 

půdy ani podzemních vod. Navýšení zatíţení okolí hlukem se v porovnání se 

současným vyuţitím areálu nepředpokládá. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  

rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

  V dotčeném areálu se nenachází ţádné prvky chráněné ani jiné zeleně 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba svou polohou nezasahuje do vymezených prostor spadajících do 

chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

  Posouzení EIA nebylo pro navrţenou stavbu řešeno 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

  Bezpečnostní pásma stavby nejsou vyţadována. Bezpečnostní pásma 

jednotlivých sítí stanovené dle normy ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení budou dodrţena 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

  Stavba nebyla navrţena pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot nebyla stanovena. 

Vzhledem k lokalitě a místu stavby nebude jejich zajištění vyţadovat zvýšené 

nároky na organizaci výstavby. 

 

 b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště předpokládá v průběhu výstavby výskyt pouze 

sráţkové vody. Před zahájením výkopových prací bude v dotčeném území 

proveden hydrogeologický posudek pro stanovení aktuální výšky hladiny spodní 

vody. V případě zjištění hladiny spodní vody, jejíţ výška by zasahovala nad 

úroveň základové spáry bude nutné provést návrh systému odčerpávacích studen 

a jejich provoz s koordinací stavebních prací. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu bude 

respektovat polohu současných vjezdů do areálu, tedy vjezdem a výjezdem na 

ulici Svatopetrskou a Komárovskou. 

Při výjezdu vozidel ze staveniště, zejména v deštivých obdobích bude 

zajištěno očištění vozidel a strojů, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek a 

přilehlých ploch  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Navrţené konstrukční řešení zaloţení stavby předpokládá součinnost 

s majiteli sousedních pozemků, na kterých budou v šířce 1m od hranice 

pozemku provedeny výkopy. V případě zamítnutí daného provádění ze strany 

majitelů sousedních pozemků bude zvoleno náhradní řešení bez většího neţ 

nezbytného ovlivnění provozu na přilehlých pozemcích. 

Při provádění demoličních prací na stávajících objektech můţe dojít ke 

zvýšení prašnosti v okolí staveniště. Pro minimalizování tohoto negativního 

vlivu bude v průběhu těchto prací zajištěno zkrápění pracovních úseků. 
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e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude v nezajištěných místech oploceno stavebním 

neprůhledným spojitým plotem o výšce 1,8m. Demolice stávajících objektů 

budou řešeny v samostatném stavebním řízení. Kácení dřevin není vyţadováno. 

V prostoru staveniště se nenachází ţádná vzrostlá zeleň. Sanace půdy na 

pozemcích bývalých skladů a dílen bude provedena na základě výsledků 

z odborných posouzení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Trvalé zábory pozemků mimo areál staveniště nejsou předpokládány. Pro 

provádění prací na zaloţení objektu bude ţádáno o dočasný zábor veřejných 

chodníků a přilehlých pásů zeleně v okolí stavby. Doba trvání záboru bude 

stanovena následně na základě vypracování harmonogramu stavebních prací ze 

strany dodavatele stavby 

 

g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Kompletní seznam produkovaného mnoţství a druhu odpadu bude známo 

aţ pří návrhu konkrétních stavebních procesů a postupů v rámci jednotlivých 

etap výstavby, kdy bude vypracován seznam s označením jednotlivých druhů 

odpadu dle Katalogu odpadů. 

Veškeré odpady budou likvidovány dle platných právních předpisů. 

V průběhu výstavby se nebude pracovat s materiály obsahujícími azbest. 

 

h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bilance zemních prací nebyly stanoveny. Jako deponie zemin budou 

vyuţity volné prostory v rámci areálu. 

 

i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě, 

  Ochrana ţivotního prostředí při stavebních pracích bude zajištěna 

prováděním prací v souladu s technologickými postupy a platnou legislativou za pouţití 

certifikovaných materiálů. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5), 

  Vzhledem k rozsahu stavby bude vypracován technikem pro BOZP 

zvláštní předpis a bude kontrolováno jeho dodrţování.  
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Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. A 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb, 

  Výstavba nebude ovlivňovat okolí stavby ve smyslu potřeby vytvářet 

dočasná bezbariérová řešení. 

 

l) zásady pro dopravně inţenýrské opatření, 

  Není řešeno 

 

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  

provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při  výstavbě apod.), 

  Stavba nebude prováděna za provozu. 

 

 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

03/2016   Předpokládané zahájení demolice  

stávajících objektů 

  06/2016   Předpokládané zahájení stavby 

  09/2017   Předpokládané dokončení výstavby 

 

C Situační výkresy 

  Viz Sloţka č.2, Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

  M1:1000 

 

C.2 Koordinační situační výkres 

  M1:250 
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D Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

 

SO 01 – Polyfunkční objekt 

 

   D.1 Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 

 

   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

   a)  Technická  zpráva   

 Účel objektu: 

Polyfunkční objekt s převaţující funkcí bydlení, obchodu a sluţeb a 

parkování 

 

 Funkční a kapacitní údaje: 

Zastavěná plocha:    7 789m
2
 

  Obestavěný prostor:    54 436m
3
 

  Podlahová plocha    22 778m
2
 

  Počet bytových jednotek:   66 

  Počet projektovaných osob v bytech: 218 

  Počet nájemních jednotek:   11 

  Počet parkovacích míst:   115 

 

 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Polyfunkční objekt je v rámci areálu situován do jeho jiţní části. 

Obvodové stěny, vyjma té severní kopírují hranici pozemku, která tedy z velké 

části propůjčuje základní tvar objektu v rovině prvního podzemního a prvního 

nadzemního podlaţí. Základní lichoběţníkový tvar v těchto úrovních nabízí 

dostatečný prostor pro umístění hromadných garáţí s dostatečnou kapacitou pro 

celý objekt, v suterénu pak sklepní prostory pro jednotlivé bytové jednoty, 

technické místnosti a strojovny navrţených technologií. V nadzemním podlaţí 
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se nachází vjezd do hromadných garáţí a rampa propojující obě patra a prostory 

nájemních jednotek pro obchod a sluţby. 

Vstup do nájemních jednotek je navrţen pro kaţdou jednotku samostatně. 

Vnitřní dělení nájemních jednotek nebylo realizováno z důvodu předpokladu 

vestavby samostatně navrţeného dispozičního řešení prostoru dle druhu 

nabízených sluţeb a osobitých představ nájemce. Pro větší nájemní jednotky 

bylo navrţeno přímé propojení jednokřídlými dveřmi do prostoru hromadných 

garáţí pro umoţnění bezproblémového zásobování nebo snazšího vstupu 

zaměstnanců. 

Obytné část objektu je situována do zvýšené části objektu. Přístup do 

jednotlivých bytů je zajištěn vţdy pro 6 aţ 9 bytových jednotek samostatně. 

Z venkovního prostředí vstupujeme přes závětří do přízemní chodby objektu, 

která ústí do schodišťového prostoru a současně do hromadných garáţí. 

Schodišťový prostor propojuje vertikálně celý objekt a je v něm umístěn osobní 

výtah. V kaţdém patře se ze schodiště vstupuje do 2 aţ 3 bytů. Základní bytovou 

jednotku v objektu tvoří třípokojový byt s kuchyňským koutem a koupelnou se 

záchodem. Některé byty jsou doplněny o samostatný záchod, šatnu, prádelnu 

nebo komoru. Byty v 2NP mají navíc umoţněn přístup na společnou terasu, 

která je umístěna na střeše hromadných garáţí 

 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz v objektu je řešen způsobem, aby se ovlivnění jednotlivých 

funkčních částí minimalizovalo. Nájemní jednotky mají vlastní vstup 

z veřejných komunikací přímo do prodejní jednotky. Vstupy do obytných 

prostor jsou navrţeny vţdy pro 6 aţ 9 bytových jednotek samostatně. Vstup ke 

schodištím a do nájemních jednotek z prostoru hromadných garáţí je zajištěn 

také jednotlivě. 

 

 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 Navrţená stavba vyuţívá ţelezobetonového monolitického systému 

nosných příčných stěn o převaţující tloušťce 300mm, jenţ jsou střídavě ztuţeny 

schodišťovými jádry. Vodorovné nosné konstrukce pak tvoří ţelezobetonové 

monolitické desky o základní tloušťce 250mm. Suterény a první nadzemní 

podlaţí v prostorech hromadných garáţí tvoří nosnou konstrukci ţelezobetonové 

monolitické sloupy s průřezem 400x700mm se zaoblením uţších stran. Rastr 

sloupů byl navrţen v rozměru 8,1x8,1m. Vodorovné nosné konstrukce v této 

části tvoří ţelezobetonové monolitické desky o základní tloušťce 250mm, jenţ 

jsou v oblasti podepření doplněny o hlavice 4x4m a tloušťce 200mm. Stropní 

deska 1NP v prostoru garáţí je na části zesílena o 100mm na tloušťku 350mm 
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z důvodu zvýšeného zatíţení od prvků intenzivní zelené střechy v dané části 

terasy.  

Základové konstrukce objektu tvoří ţelezobetonová monolitická deska o 

základní tloušťce 500mm se sdruţenou hydroizolační funkcí, tzv. „bílá vana“. 

Základová deska je pod sloupy zesílena. 

Výplňové zdivo monolitického skeletu tvoří keramické broušené tvárnice 

o tloušťce 300mm. Obvodové stěny jsou doplněny o kontaktní zateplovací 

systém s izolantem z expandovaného polystyrénu a silikonovou finální vrstvou. 

Tloušťka izolantu je v částech s keramickými tvárnice 120mm, v kontaktu 

s ţelezobetonem potom 160mm, aby byly zajištěny dostatečné tepelně-technické 

parametry obvodových konstrukcí. Obvodové konstrukce v přízemní části 

objektu tvoří prosklená fasáda, jenţ je navrţena z hliníkových fasádních profilů. 

Střešní konstrukce jsou na objektu navrţeny dvojího typu. Nad 

hromadnými garáţemi je zvolena nezateplená skladba střešního pláště se 

spádovou vrstvou z cementového potěru a hydroizolací z dvojitých asfaltových 

pásů. Prostor této střechy je vyuţit jako terasa s vegetačními prvky. Střecha nad 

obytnou částí je zateplena expandovaným polystyrenem. Spádovou vrstvu tvoří 

Spádové klíny se shodného materiálu, Hydroizolační funkci zajišťuje TPO folie. 

Celá skladba této střechy je zajištěna přitěţovací vrstvou z praného kameniva. 

 

Provádění kontrol 

 

Posouzení z hlediska stavební fyziky 

 Třída energetické náročnosti:   B, Úsporná 

 Viz Sloţka č.6, Posouzení stavební fyziky objektu 

 

   b)  Výkresová  část  

Viz Sloţka č.3, Architektonicko-stavební řešení 

 

 

   c)  Dokumenty podrobností  

Seznam skladeb viz Sloţka č.3, Architektonicko-stavební řešení 
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Tab. 1 Skladba S1 

Skladba S1, Střešní konstrukce 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Kačírek frakce 16-32mm 180 - 

2 Hydroizolační folie TPO 1,8 - 

3 Spádové desky EPS 200S 140 (20-260) 0,034 

4 Tepelná izolace EPS 200S 200 0,034 

5 Parozábrana AP s AL vloţkou 4 - 

6 Ţelezobetonový monoliticky strop 280 1,58 

 

 

Tab. 2 Skladba S2 

Skladba S2, Střešní konstrukce 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Prvky střešní terasy - - 

2 Hydroizolace, SBS modifikovaný AP 4 - 

3 Hydroizolace, SBS modifikovaný AP 4 - 

4 Spádová vrstva. Cementová litá pěna 60 (70-120) 0,11 

5 Ţelezobetonový monoliticky strop 250 (350) 1,58 

 

 

Tab. 3 Skladba S4 

Skladba S4, Obvodová stěna 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Zateplovací systém ETICS, BaumitPro 

 - silikonová omítka 

 - tepelná iolace EPS F  

 

 

120 

 

 

0,039 

2 keramické tvárnice Porotherm 30 Profi 300 0,175 

 

 

Tab. 4 Skladba S5 

Skladba S5, Obvodová stěna 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Zateplovací systém ETICS, BaumitPro 

 - silikonová omítka 

 - tepelná iolace EPS F  

 

 

120 

 

 

0,039 

2 Ţelezobetonová stěna 260 1,58 
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Tab. 5 Skladba S6 

Skladba S6, Obvodová stěna 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Provětrávaná fasáda 

 - fasádní panely Trespa 

 - vzduchová mezera  

 - tepelná izolace minerální vata 

 

10 

40 

160 

 

 

 

0,035 

2 Ţelezobetonová stěna 300 1,58 

 

 

Tab. 6 Skladba S21 

Skladba S21, Obvodová stěna 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Provětrávaná fasáda 

 - fasádní panely Trespa 

 - vzduchová mezera  

 - tepelná izolace minerální vata 

 

10 

40 

160 

 

 

 

0,035 

2 keramické tvárnice Porotherm 30 Profi 300 0,175 

 

 

Tab. 7 Skladba S7 

Skladba S7, Stěna k nevytápěnému prostoru 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Kontaktní zateplení 

 - Silikonová omítka 

 - tepelná izolace Ytong Multipor 

 

 

160 

 

 

0,042 

2 Ţelezobetonová stěna 300 1,58 

 

 

Tab. 8 Skladba S9 

Skladba S9, Podlaha nad vstupem 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Provětrávaná fasáda 

 - fasádní panely Trespa 

 - vzduchová mezera  

 - tepelná izolace minerální vata 

 

10 

40 

160 

 

 

 

0,035 

2 Ţelezobetonová deska 250 1,58 

3 Tepelná/akustická izolace Isover TDPT 60 0,033 

4 Roznášecí vrstva CemFlow CF20 60 - 

5 Vinylové desky 9 - 
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Tab. 9 Skladba S10 

Skladba 10, Podlaha nad nevytápěným prostorem 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Kontaktní zateplení 

 - Silikonová omítka 

 - tepelná izolace Ytong Multipor 

 

 

160 

 

 

0,042 

2 Ţelezobetonová deska 250 1,58 

3 Tepelná/akustická izolace Isover TDPT 60 0,033 

4 Roznášecí vrstva CemFlow CF20 60 - 

5 Vinylové desky 9 - 

 

 

Tab. 10 Skladba S12 

Skladba 12, Podlaha nad vjezdem do garáţí 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 zavěšený podhled, CETRIS desky - - 

2 Tepelná izolace minerální vlna 160 0,035 

3 Ţelezobetonová deska 250 1,58 

4 Tepelná/akustická izolace Isover TDPT 60 0,033 

5 Roznášecí vrstva CemFlow CF20 60 - 

6 Vinylové desky 9 - 

 

 

Tab. 11 Skladba S14 

Skladba 14, Podlaha nad sklepními prostory 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Ţelezobetonová deska 250 1,58 

2 Tepelná/akustická izolace Isover TDPT 50 0,033 

3 Roznášecí deska, cementový potěr 70 - 

4 Kamenná dlaţba 30 - 

 

 

Tab. 12 Skladba S15 

Skladba 15, Podlaha chodeb nad sklepními prostory 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Ţelezobetonová deska 250 1,58 

2 Tepelná/akustická izolace Isover TDPT 60 0,033 

3 Roznášecí deska, cementový potěr 60 - 

4 Kamenná dlaţba 30 - 
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Tab. 13 Skladba světliku 

Skladba světlíku 

číslo popis vrstvy tloušťka  

[mm] 

λ 

[Wm
-1

k
-1

] 

1 Desky CETRIS - - 

2 Tepelná izolace, Puren 110 0,023 

3 Tepelná izolace, XPS 30 0,037 

4 AL plech 2 - 

 

 

 

   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

   a) Technická zpráva 

 

D.1.2.0 Zemní práce 

 Vstupní předpoklady: 

  Zahájení zemních prací předpokládá jiţ odstraněné původní objekty v prostoru 

budoucí stavby, dále vydání veškerých potřebných povolení k zahájení stavby a 

předaní staveniště dodavateli stavby. Před zahájením prací je nutné provést 

hydrogeologický průzkum s důrazem na změření naraţené a ustálené hladiny 

podzemní vody. 

 

  Vzhledem k charakteru parcely nebude provedena skrývka ornice. Těţitelnost 

zeminy byla odhadnuta na třídu III. Výkopové práce budou prováděny těţkou 

technikou v rozsahu pro provedení základové konstrukce, tedy do úrovně - 3,6m. 

Následně budou hloubeny jámy pro dojezdy výtahů a výkopy pro zesílení základové 

desky pod patami sloupů. Výkopy pro dojezdy výtahů budou provedeny ve 

svahování 1:1 se zachováním půdorysného rozměru dna výkopu Dočištění základové 

desky proběhne ručně. 

  Mezideponie vytěţené zeminy bude vytvořena na volných prostranství areálu. 

Dle výsledku zhodnocení kvality těţené zeminy bude následně zemina buď vyuţita 

nebo odvezena 

 

D.1.2.1 Základové konstrukce 

 Vstupní předpoklady: 

  Budou provedeny výkopové práce pro provedení základových konstrukcí stavby 

dle projektové dokumentace. Základová spára bude očištěná a suchá.  
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  Na očištěnou a suchou základovou spáru bude provedena podkladní betonová 

vrstva v tloušťce 100mm z betonu třídy C15/20. Ve výkopech pro dojezd výtahu 

bude líc betonové vrstvy proveden jiţ nasvislo s odstupem 100mm od vnějšího 

rozměru výtahové šachty, kam bude následně vloţena deska EPS polystyrenu, která 

omezí deformace části dojezdů výtahů. Prostor mezi výkopem a takto realizovaným 

podkladním betonem bude vyplněn pískem, aby byly umoţněny volné deformace 

sníţené části základové desky. Podkladní beton bude přesahovat půdorysný rozměr 

základů o 600mm pro zajištění čistoty povrchu betonové podkladní desky a současně 

bude umoţněna snaţší montaţ systémového bednění. Před zahájením vazačských 

prací bude podkladní beton překryt separační PE folií, jenţ umoţní volné smršťování 

monolitické základové desky.  

  Monolitická základová deska je navrţená jako „bílá vana“ v základní tloušťce 

500mm z betonu třídy C30/37, jako jeden dilatační celek. Pro uvolnění napětí od 

smršťování betonu budou v konstrukci provedeny smršťovací pásy v minimální šířce 

1,5m, a počtu navrţeném projektovou dokumentací statické části, které budou 

dobetonovány s odstupem minimálně 60 dní. Výztuţ bude přes smršťovací pásy 

provedena průběţně. Spára vzniklá při dobetonování smršťovacích pásů bude 

realizována jako běţná pracovní spára, 

  Maximální velikost pracovního záběru a poloha pracovních spár bude 

konzultována s autorem statické části projektu, Jednotlivé pracovní spáry budou 

vodostavebně ošetřeny vloţením PVC-P izolačních pásů společně s injektáţní 

hadičkou pro utěsnění monolitické konstrukce. Napojení stěn bude provedeno 

shodně. Při návrhu řešení těsnění pracovních spár se vyţaduje uţití prvků jednoho, 

navzájem kompatibilního systémů těsnících vloţek a jejich uloţení a provádění dle 

ověřeného technologického předpisu výrobce daného systému izolačních pásů. 

  Navrţenou polohu a dimenzi zesílení základů pro umístění jeřábu J1 a J2 je 

nutné před prováděním základové desky posoudit na zvolený typ jeřábu a upravit dle 

potřebného umístění. 

 

D.1.2.2 Svislé nosné konstrukce 

 Vstupní předpoklady: 

  Zahájení prací na svislých nosných stěnách je podmíněno dokončením 

základové konstrukce v předepsané kvalitě a smluvených rozměrových tolerancích 

 

  Svislé nosné konstrukce jsou v objektu navrţeny jako ţelezobetonové 

monolitické stěny z betonu C30/37 v tloušťkách 200, 250, 300m a sloupy o průřezu 

700x400mm se zaoblením uţších stran. V suterénní části jsou stěny realizovány 

s doplňkovou hydroizolační funkcí jako součást „bílé vany“. Výšky a tvar 

jednotlivých stěn je stanoven projektovou dokumentací. 

  Maximální pracovní záběry a umístění pracovních spár v konstrukci 

monolitických svislých nosných stěn budou konzultovány s autorem statické části 

objektu. Provedení pracovních spár v suterénních stěnách bude realizováno jako 
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vodotěsné, za pouţití těsnících izolačních vloţek ve shodném systému jako u 

základové desky. Před provedením stěn pod úrovní terénu je nutné koordinovat 

jednotlivé pozice prostupů s projektovou dokumentací technologií a rozvodů. 

 

D.1.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 

 Vstupní předpoklady: 

  Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí je poţadováno dokončení 

svislých nosných konstrukcí v poţadované kvalitě a stanovených rozměrových 

odchylkách. 

  

  Vodorovné stropní konstrukce jsou v objektu navrţeny jako ţelezobetonové 

monolitické desky z betonu třídy C30/37 v tloušťkách 250, 280 a 350mm v závislosti 

na umístění v objektu. V místech, kde je deska řešena jako lokálně podepřená, je 

navrţeno přiznané zesílení hlavicí o půdorysném rozměru 4x4m a tloušťce 200mm 

  Po provedení betonáţe je nutné zajistit ošetřování čerstvého betonu dle 

doporučení dodavatele betonové směsi.  

D.1.2.4 Schodiště a šikmé rampy 

 Vstupní předpoklady: 

  Budou provedeny svislé a vodorovné konstrukce příslušného podlaţí, na kterých 

jsou jednotlivé prvky uloţeny. Jednotlivé konstrukce musí být provedeny 

v předepsané kvalitě a přípustných rozměrových tolerancích 

   

  Schodiště je ve všech jádrech v celém objektu řešeno shodně. Hlavní podesta je 

tvořena monolitickou, jeţ je betonována jako součást monolitického stropu. 

Eliminace kročejového hluku na hlavní podestě je dosaţeno uţitím tradiční skladby 

podlahy Uloţení mezipodesty je řešeno za pomoci prvků pro eliminaci vibrací 

systému firmy Schoeck. Zvolený prvek Schock Tronsole AZ je nutné instalovat dle 

montáţního návodu výrobce. Při betonáţi nosných stěn je prvek uloţen dovnitř 

bednění do poţadované výšky. Po odbednění tak vzniká kapsa pro uloţení nosné 

výztuţe. Před betonáţí desky mezipodesty  je nutné po obvodu vloţit systémový 

dilatační pásek Schoeck PL pro oddělení konstrukce podesty od stěny. 

  Jednotlivá ramena schodiště jsou navrţen jako ţelezobetonový prefabrikovaný 

dílec. Při ukládání ramen na podesty je nutné mezi podestu a styčnou plochu ramene 

schodiště vloţit tlumící podloţku Schoeck Trtonsole F. Při provádění obkladů 

schodiště je následně nutné zajistit, aby nášlapná vrstva nebyla v přímém kontaktu 

s obvodovou stěno, jinak by docházelo k nechtěnému přenosu hluku do vnitřních 

prostor bytů. 

 

  Šikmá rampa je v objektu navrţena jako pojíţděná ţelezobetonová deska 

tloušťky 250mm se sklonem 15%, jenţ slouţí k propojení prostor hromadné garáţe 

v 1PP s vjezdem umístěným v 1NP. Pro usnadnění nájezdu a výjezdu z rampy jsou 

na ni realizovány zakruţovací oblouky s poloměrem 20m. 
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  Rampa je uloţena ve svých rovných částech na vylamovací výztuţ umístěnou 

v přilehlých ţelezobetonových stěnách. Ve spodní a horní části je poté rampa 

uloţena na desku. 

D.1.2.5 Obvodové zdivo 

 Vstupní předpoklady: 

  Před zahájením realizace dodávky výplňových obvodových stěn je poţadováno 

dokončení všech předcházejících konstrukcí, především svislých a vodorovných 

nosných konstrukcí v deklarovaných maximálních rozměrových odchylkách. 

 

  Výplňové obvodové zdivo je realizováno v obvodových stěnách 2., 3. a 4. 

nadzemního podlaţí. Výplňové zdivo bude provedeno z broušených keramických 

tvárnic Porotherm 30 Profi a zděny na předepsanou maltu pro tenkovrstvé zdění. 

První šár bude uloţen do malty pro zakládání broušených keramických tvárnic a 

podloţeny pruhem asfaltového pásu. Zdivo bude oproti rovině monolitické 

konstrukce předsazeno o 40mm pro zajištění dostatečné vrstvy tepelné izolace 

kontaktního zateplovacího systému. Obvodové zdivo bude k monolitické konstrukci 

kaţdou druhou řadou kotveno stěnovými páskami 

  V úrovni 2,2 metu nad čistou podlahou bude přes otvory pro okna usazen 

překlad ve skladbě 3xPorotherm Překlad 7 a na vnější straně doplněn vrstvou tepelné 

izolace z EPS polystyrenu o tloušťce 80mm. Při ukládání překladu je nutné dbát na 

jeho správnou orientaci uloţení, jak předepisuje výrobce. 

 

D.1.2.6 Střešní pláště 

 Vstupní předpoklady: 

  Zahájení prací na střešních pláštích objektu je moţné aţ po realizaci příslušných 

nosných a přilehlých konstrukcí. Pro střechu nad prostorem garáţí tedy monolitické 

stropní desky, svislých nosných stěn 2NP, dokončená konstrukce vysoké atiky a 

provedení vyzdívek obvodového zdiva. Provedení spádové vrstvy je součástí 

dodávky celku střešní pláště. Pro provedení střešního pláště nad obytnou částí 

objektu je nutné dokončit konstrukce stropních desek posledního nadzemního patra. 

 

  Střecha nad prostorem hromadných garáţí je navrţena jako jednoplášťová 

střecha bez vrstev tepelné izolace. Pro odvodnění je navrţen systém podtlakového 

odvodnění střech Geberit Pluvia. Pro střechu byla navrţena následující skladba. Na 

vyzrálou ţelezobetonovou stropní desku bude provedena spádová vrstva z cementové 

lité pěna Poriment PS 500 dle tvaru stanoveného výkresovou dokumentací. Základní 

sklon spádové vrstvy je 1,5%. V místech vtoků bude provedeno plynuleji propojení 

hlavního spádu střechy a spádu ve ţlabu. Minimální tloušťka spádové vrstvy je 

70mm a v místě usazení vtoků dále vynechat otvor ve spádové vrstvě 300x300mm. 

Dodrţení těchto rozměrů umoţní bezproblémovou instalaci vtoků. Spádovou vrstvu 

je nutné dilatovat podle doporučení výrobce. Hydroizolační vrstvu tvoří dvojice 

asfaltových pásu, plnoplošně natavených na podklad opatřený bitumenovým 

penetračním lakem. Podkladní asfaltový pás je navrţen SBS modifikovaný AP se 
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skelnou vloţkou a jemnozrnným posypem. Druhou vrstvu pak tvoří SBS 

modifikovaný AP s vloţkou z polyesterové rohoţe, opatřený hrubozrnným 

břidličným posypem a s FLL úpravou proti prorůstání kořínků.  

Následné vrstvy tvoří konstrukce teras, jenţ je popsána v příslušné části 

 

Střešní konstrukce nad obytnou částí je realizována stropní desce 4NP o tloušťce 

280mm, na kterou na penetrovaný podklad nataveno parozábrana z asfaltového pásu 

s AL vloţkou. Tepelně izolační vrstvu tvoří EPS 200S v tloušťce 200mm. Spádová 

vrstva je tvořena ze spádových klínů z EPS 200S. Spád je vytvořen rovnoměrně po 

délce budovy a rozháněcími klíny naveden do střešních vtoků. Hydroizolace je 

tvořena folií TPO a je vyvedena přes atiku aţ k vnějšímu líci stěny, kdy je ukončena 

na profilovaném poplastovaném plechu. Rohy a kouty je nutné vyztuţit 

poplastovanými L50x50, které budou kotveny k podkladu. 

 

D.1.2.7 Prosklené obvodové pláště 

 Vstupní předpoklady: 

  Pro zahájení prací je nutné dokončení nosných monolitických konstrukcí ve 

stanovených rozměrových odchylkách. Provádění konstrukcí prosklených 

obvodových plášťů je nutné zahájit před provedením kontaktního zateplovacího 

systému. 

 

  Pro objekt byl navrţen systém firmy SAPA buildingsystem z hliníkových 

nosných profilů šířky 62mm, 62T20, doplněných izolačním zasklením tloušťky 

39mm.  

  Montáţ systému realizována zavěšením sloupků systému za pomoci ocelových 

kotev. Vzhledem k poţadavku na statickou nezávislost fasády na nosném systému 

budovy, jsou sloupy v kotvách stabilizovány nerezovými čepy průměru 20mm. 

V horním uloţení je sloupek opatřen oválným otvorem pro moţnost vertikálního 

pohybu uloţení. Následně jsou sloupky propojeny paţdíky. Horní hrana dolního 

paţdíku bude umístěna ve výšce 0,000, dolní hrana horního paţdíku pak ve výšce 

+3,000. Styčné plochy mezi jednotlivými prvky je nutné před montáţí opatřit tmelem 

pro parotěsné spojení prvků.  

  Sklo je k profilům kotveno přes termoizolační vloţky za pomoci přítlačných lišt, 

jenţ jsou šroubovány do rámu. V místech, kde je sklo vkládáno pouze z jedné strany 

rámu, je nutné přítlačnou lištu z druhé strany rámu podloţit po celé délce. Pro 

podloţení se doporučuje pouţít pásy Purenitu, které jsou zajištěny proti vypadnutí 

šroubováním k rámu. Prostor nad horním a pod dolním paţdíkem bude vyplněn 

minerální vatou. 

  Prostory mezi hliníkovými rámy a monolitem je nutné z interiéru parotěsně 

uzavřít. Pro tyto účely se doporučuje uţít parotěsnících folií Illbrucka ME210. 

Exteriérová strana je opatřena naopak paropropustnou folií s hydroizolační funkcí 

Illbruk ME220 
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  Dodávka prosklených obvodových plášťů zahrnuje i provedení světlíků nad 

schodištěm. Pro konstrukce světlíků byly zvoleny profily SAPA 62T15. Provedení 

nosné části světlíků je řešeno shodně s realizací svislé fasády, včetně uloţení na 

čepy. Příčné nosné profily jsou ukládány na konstrukci ve sklonu 10,5%. 

 

D.1.2.8 Zděné příčky 

 Prostory suterénu 

  V suterénu řešeného polyfunkčního objektu jsou veškeré zděné konstrukce 

navrţeny z pohledových tvárnic Liapor základní toušťky 190mm. Vzhledem 

k viditelnému provedení loţných spár zdiva jsou pro provádění těchto konstrukcí 

poţadovány zvýšené poţadavky na kvalitu a čistotu provedení zednických prací. 

Zděné příčky Liapor budou uloţeny na maltu pro zakládání Liaporového zdiva a 

podloţeny pruhem asfaltového pásu. Vzhledem k moţným průhybům konstrukce 

stropních desky je nutné nad stěnou ponechat cca 20mm volného prostoru, který 

bude vyplněn montáţní PUR pěnou 

 

Prostory bytů 

  Příčky, které jsou umístěny v pobytových místnostech vyzdíváme z keramických 

tvárnic Porotherm 14 Profi zaloţené na maltu pro zakládání zdiva z keramických 

tvárnic. V kontaktu s nosnou monolitickou stěnu budou příčky kaţdý druhý šár 

kotveny stěnovými paskami z nosné stěně. Vzhledem k moţným průhybům 

konstrukce stropních desky je nutné nad stěnou ponechat cca 20mm volného 

prostoru, který bude vyplněn montáţní PUR pěnou 

 

D.1.2.11 Okna 

  V objektu je instalován jeden shodný typ okenní výplně. Jedná se o plastové 

okno Inoutic Prestige o rozměru 2000x2330mm, zasklené izolačním trojsklem o 

tloušťce 36mm s tepelně technickými parametry Uf = 1,1W/m
2
K, Ug = 0,7 W/m

2
K, 

Uw = 0,91 W/m2K. Okenní rám je kotven k ostění pomocí ocelových kotev. 

Z interiérové strany je nutné instalovat parotěsnící folii ME210. Z vnější stran 

prodyšnou hydroizolační folii ME220. Parapaet je podepřen ocelovým L100x65x7 o 

šířce 100mm, který je instalovaný kaţdých 0,5m. K Profilu je připevněna Cetris 

deska, která tvoří spojitý nosný podklad. Pro umoţnění umístění parapetu ve spádu je 

systémový parapet podloţen blokem XPS polystyrenu o tloušťce 35mm 

  V nadpraţí okna je umístěna venkovní ţaluzie ISOTRA Cetta 80 Duo, která 

zajišťuje stínění vnitřních prostor objektu 

D.1.2.12 Dveře vnější 

Jako vstupní dveře do bytové části objektu jśou zvoleny dveře Inoutic Prestige o 

rozměru 3060x1800mm, zasklené izolačním trojsklem o tloušťce 36mm s tepelně 

technickými parametry Uf = 1,4W/m
2
K, Ug = 0,7 W/m

2
K, Uw = 1,07 W/m2K. 

Dveřní rám rám je kotven k ostění pomocí ocelových kotev. Z interiérové strany je 

nutné instalovat parotěsnící folii ME210. Z vnější stran prodyšnou hydroizolační folii 

ME220. 
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Vstup do nájemních jednotek zajišťují hliníkové dvoukřídlé dveře pro fasádní 

systémy SAPA. Rozměr dveří je 2380x1940. Rám dveří je kotven přímo do 

zasklívacích dráţek hliníkových fasádních profilů. 

D.1.2.14 Podlahy 

  Konstrukce podlah budou provedeny dle výpisu skladeb. Roznášecí desku je 

nutné dilatovat dle technického listu a doporučení výrobce. Obecně je nutné vytvořit 

dilatace ve zúţení konstrukcí, typicky ve dveřích. Při provádění je nutné dbát na 

umístění dilatačního pásku, aby nedošlo k prolití cementového potěru a jeho 

propojení s konstrukcí stěn. 

D.1.2.15 Tepelné izolace 

  Tepelná izolace střech je popsána v rámci bodu D.1.2.6 Střešní pláště. 

  Tepelnou izolaci vnějších stěn tvoří kontaktní zateplovací systém Baumit Pro, 

jehoţ tepelně izolační vrstvu tvoří polystyren EPS – F v tloušťkách 120mm na 

keramických tvárnicích a 160mm v kontaktu s monolitickými ţelezobetonovými 

konstrukcemi. 

D.1.2.16 Hydroizolace 

  Tepelná izolace střech je popsána v rámci bodu D.1.2.6 Střešní pláště. 

 Hydroizolaci spodní stavby tvoří ţelezobetonová monolitická konstrukce bílé vany. Pro 

napojení obvodového provázání hydroizolace na navazující konstrukce je od úrovně 

800mm pod terénem nataveny asfaltové pásy, které umoţní provést vodotěsné 

propojení konstrukcí. 

   

D.1.2.17 Obklady 

Keramické obklady budou lepeny na flexibilní lepidlo a prokládány 

obkladačskými kříţky pro dodrţení stejnoměrných spár.  

¨ 

 

 

D.1.2.18 Dlaţby 

  Podklad pro dlaţby musí splňovat poţadovanou rovinnost a čistotu. Podklad 

bude opatřen hydroizolačním nátěrem, doplněný o pojistné pásky ve styku podlahy a 

stěny. Obecně bude hydroizolace provedena do výšky 200mm na stěny, u vany a 

sprchových koutů pak do výšky 2000mm. 

  Dlaţba bude lepena na flexibilní lepidlo a bude prokládána obkladačskými 

kříţky pro dodrţení stejnoměrných spár. Vzhledem k pokládce dlaţby na 

hydroizolační nátěr, je nutné počítat s delší dobo, neţ bude povrch pochozí, 

D.1.2.19  Střešní terasy 

 Konstrukce střešních teras jsou tvořeny terasovými prkny Bangkirai v rozměru 

145x25mm umístěné na rektifikovatelných podloţkách. Obloţení svislých stěn 



34 

pěstebních nádob bude provedeno šroubováním terasových prken k hranolům 

přikotveným ke stěnám pěstební nádoby. 

 

D.1.2.21 Výtahy 

  V objektu je navrţeno 11 osobních výtahů shodného typu Schindler C3000. 

Rozměry výtahové šachty jsou pro daný typ výtahu stanoveny na 1600x1600mm. 

Dle technického podkladu je nutnou úpravou monolitických konstrukcí dodrţení 

předepsané velikosti otvoru dveří a vytvoření ozubu v podlaze 60x80mm 

D.1.2.22 Zámečnické výrobky 

Klempířské výrobky budou specifikovány a dodány po schválení dílenské 

dokumentace jednotlivých dodávek. 

D.1.2.23 Truhlářské výrobky 

  Truhlářské výrobky budou specifikovány a dodány po schválení dílenské 

dokumentace jednotlivých dodávek. 

D.1.2.24 Klempířské výrobky 

  Klempířské výrobky budou specifikovány a dodány po schválení dílenské 

dokumentace jednotlivých dodávek. 

 

   b) Podrobný statický výpočet 

 

Statický výpočet nebyl vzhledem k zadanému rozsahu diplomové práce 

vypracován. 

 

   c) Výkresová část  

Viz Sloţka č.4, Stavebně konstrukční řešení 

 

   D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

Viz Sloţka č.5, Poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

Objekt je z hlediska poţadavků na poţární bezpečnost staveb vyhovující 

 

   D.1.4 Technika prostředí staveb 
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   Dokumentace jednotlivých profesí nebyla vzhledem k zadanému 

rozsahu diplomové práce vypracována. 

 

   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Technická a technologická zařízení nejsou v rámci diplomové práce 

řešena 
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Závěr 

 Příprava a tvorba diplomové práce přibliţně sledovaly proces tvorby 

dokumentace pro provedení stavby v jednotlivých fázích při návrhu a zpracování 

skutečných projektů v praxi. Na základě vytvořené studii vyuţití území bývalého 

průmyslového areálu byly stanoveny tvarové, kapacitní a funkční poţadavky na řešený 

objekt. V druhé fázi se řešilo funkční a dispoziční uspořádání objektu. Následující práce 

na diplomové práci spočívali v konkretizování konstrukčního systému, upřesnění 

jednotlivých skladeb konstrukcí a řešení stavebních detailů. V průběhu těchto etap byla 

postupně zpracovávána výkresová dokumentace stavby. Závěrečným krokem pak bylo 

posouzení navrţeného objektu z hlediska stavební fyziky a poţární bezpečnosti. 

V průběhu řešení projektu došlo ke změně napojení prostoru garáţí v suterénní 

části objektu, kdy byla vypuštěna venkovní rampa a nahrazena rampou ve vnitřním 

prostoru garáţí. Hlavním důvodem změny bylo konstrukční řešení rampy s ohledem na 

zaloţení stavby. 

 Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace ve stupni dokumentace 

pro provedení stavby řešeného polyfunkčního objektu. 
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

  

   

NP  nadzemní podlaţí 

ČSN  česká státní norma 

DPS  dokumentace k provedení stavby 

P+D  pero + dráţka 

S.V.  světlá výška 

K.V.  konstrukční výška 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

TPO  termoplastický polyolefín 

SDK  sádrokarton 

ETICS  certifikovaný kontaktní zateplovací systém 

PE  polyethylen 

AP  asfaltový pás 

SBS  styren – butadien – styren 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

ÚC  úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

ČOV  čistírna odpadních vod 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcelní číslo 

Tl.  tloušťka 

M  měřítko 

Sb.  sbírka 

Tab.  tabulka 

čl.  článek 

č.  číslo 

Ozn.  označení 

ks  kus 
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pv [kg/m
2
] výpočtové poţární zatíţení 

H1 min [m] podchodná výška 

H2 min [m] průchodná výška 

tg  tangenta úhlu 

d [m] odstupová vzdálenost 

SEN [%] stupeň energetické náročnosti 

A [m
2
] plocha 

Af [m
2
] plocha rámu okna 

B [m] šířka prvku 

H [m] výška prvku 

Ag [m
2
] plocha skla 

lg [m] délka spáry okna 

ψg [Wm
-2

K
-1

]. vliv lineárních tepelných mostů 

U [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla 

UN,20 [Wm
-2

K
-1

] poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20 [Wm
-2

K
-1

] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

U0,25 [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla pro stanovení povrchoví teplty 

Uf [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla rámu 

Ug [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla skla 

Uw [Wm
-2

K
-1

] sou4initel prostupu tepla oknem 

Uem,N,20 [Wm
-2

K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy 

Uem [Wm
-2

K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla posuzované budovy 

R [m
2
KW

-1
] tepelný odpor materiálu 

Rsi [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při přestupu v interiéru 

Rse [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při přestupu v exteriéru 

RT [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při prostupu tepla konstrukc9 

ξRsik [-] poměrný tepelný rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

di [m] tloušťka materiálu 

fR,cr [-] poţadovaný kritický faktor teploty vnitřního povrchu konstrukce 

fR,min [-] faktor teploty vnitřního povrchu konstrukce 

λ [Wm
-1

K
-1

] součinitel tepelné vodivosti 

θi [°C] návrhová vnitřní teplota 

θi [°C] teplota v exteriéru 
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φi [%] vlhkost vzduchu v interiéru 

θai [°C] vnitřní teplota 

Δθai [°C] přiráţka k návrhové teplotě dle čsn 73 0540-3 

RS,ik [-] tepelný odpor při přestupu tepla v koutě dle čsn 73 0540-3 

HT,N,20 [WK
-1

] měřená ztráta prostupu tepla referenční budovy 

HT [WK
-1

] měřená ztráta prostupu tepla posuzované budovy 

bj [-] redukční součinitel posuzované konstrukce 

ΔUtbm [-] vliv tepelných vazeb konstrukce 
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